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ВИСНОВКИ
Комплексна мотивація прийшла на зміну «вузь-

кої», пов'язаної переважно з матеріальною винагоро-
дою за працю. Комплексна мотивація характеризуєть-
ся взаємозв'язком і взаємообумовленістю соціально-
економічних і соціально-психологічних процесів, гар-
монізуючи інтереси особи і організації. 

Зауважимо, що діяльність керівників, спрямована 
на формування мотивації персоналу, часто приносить 
більший ефект, ніж інші перетворення (технологічні, 
технічні, організаційні та ін.). Використання системи 
комплексної мотивації на виробництві – ознака профе-
сійної компетентності керівника, важлива риса цивілі-
зованого підприємницького стилю управління. 

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку більш досконалого вивчення проблеми форму-

вання гнучких моделей та механізмів орієнтації персо-
налу на результативну діяльність та запровадити резуль-
тати цих досліджень на підприємствах нашої країни.   
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Функціонування внутрішнього фінансового контр-
олю в бюджетній установі на сучасному етапі 
реформування державної політики відіграє важ-

ливу роль в бюджетному процесі. Адже вдала організація 
внутрішнього контролю, координація дій контролерів та 
вчасне реагування на результати внутрішніх перевірок 
дозволяють не лише виявити та усунути бюджетні пра-
вопорушення, а й попередити їх появу. Тому розробка 
підходів до визначення ефективності діяльності служб 
внутрішнього контролю в бюджетній установі є вчасною, 
а відтак тема наукового дослідження є актуальною.

Метою статті є обґрунтування підходу щодо 
оцінки ефективності функціонування внутрішнього фі-
нансового контролю в бюджетній установі.

Задля досягнення поставленої мети в статті роз-
крито зміст підходу щодо оцінки ефективності функціо-
нування внутрішнього фінансового контролю в бюджет-
ній установі; визначено напрямки застосування такого 
підходу в практиці вітчизняних установ.

Ефективність функціонування внутрішнього фінан-
сового контролю залежить від якісної організації такого 
процесу. Тому доцільно удосконалювати організацію вну-
трішнього фінансового контролю шляхом модернізації 
діяльності суб’єктів, які здійснюють такий контроль. 

Внутрішній фінансовий контроль у бюджетних 
установах як правило здійснюють керівник та головний 
бухгалтер такої установи, що визначено Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [1]. 
Проте існуюча реформа в системі державного фінансо-
вого контролю України вимагає створення в бюджетних 
установах спеціалізованих підрозділів (відділів, служб 
тощо). На підтвердження цієї тези можна вказати на на-
явність низки розроблених нормативно-правових актів, 
що регламентують діяльність таких підрозділів. Важ-
ливим документом є Порядок утворення структурних 
підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого 
аудиту в міністерствах, інших центральних органах ви-
конавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних 
установах, які належать до сфери управління міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади [2]. 

Згідно з цим документом основним завданням 
відділу внутрішнього аудиту є надання керівникові цен-
трального органу виконавчої влади, його територіаль-
ного органу та бюджетної установи об'єктивних і неза-
лежних висновків і рекомендацій щодо: функціонування 
системи внутрішнього контролю та її удосконалення; 
удосконалення системи управління; запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного вико-
ристання бюджетних коштів; запобігання виникненню 
помилок чи інших недоліків у діяльності центрального 
органу виконавчої влади, його територіального органу 
та бюджетної установи.

Не менш важливим документом у діяльності від-
ділів внутрішнього аудиту є Кодекс етики працівників 
підрозділу внутрішнього аудиту [3]. Даний нормативний 
документ задекларовано в принципах. Кодекс враховує 
морально-етичні принципи професійної діяльності, 
контроль і нагляд за дотриманням вимог Кодексу, а та-
кож обов’язки щодо протидії одержанню неправомірної 
вигоди та дарунків (пожертв).

Ще одним важливим документом у діяльності під-
розділів внутрішнього аудиту є Стандарти внутрішнього 
аудиту [4]. Даний нормативний акт розроблено з метою 
визначення єдиних підходів до організації та проведен-
ня внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, 
висновків та рекомендацій у міністерствах та інших цен-
тральних органах виконавчої влади, їх територіальних 
органах та бюджетних установах, які належать до сфери 
управління міністерств, інших центральних органів вико-
навчої, оцінки якості такого аудиту. Важливе місце приді-
ляється внутрішнім документам з питань внутрішнього 
аудиту, які розробляються керівником даного підрозділу. 

Стандарти регламентують проведення внутріш-
нього аудиту, документування його ходу та результатів, 
а також моніторинг врахування рекомендацій за ре-
зультатами перевірок. Підрозділи внутрішнього аудиту 
повинні звітувати про свою діяльність, формувати та 
зберігати справи внутрішнього аудиту, надавати відпо-
відну інформацію щодо проведених перевірок, а також 
проводити оцінку ефективності внутрішнього аудиту.

До критеріїв оцінки ефективності внутрішнього 
аудиту (контролю), на думку автора, слід віднести ре-
зультативні показники діяльності відділу внутрішнього 
аудиту, які знаходяться у звітних документах [5]. Класи-
фікацію таких показників наведено на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація результативних показників 
діяльності відділу внутрішнього контролю  

бюджетної установи

Результативні показники
діяльності 

кількісні якісні  

показники ефективності

показники якості 

показники затрат 

показники продукту 

Результативні показники діяльності відділу – це 
кількісні та якісні показники, які дають змогу здійснити 
оцінку використання ресурсів відділу для досягнення 
визначених мети та завдань [5]. 

Результативні показники поділяються на показни-
ки затрат, показники продукту, показники ефективності 
та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру 
ресурсів, що забезпечують виконання пунктів програми 
та робочого плану внутрішнього аудиту, характеризують 
структуру затрат робочого часу аудитора. Для аналізу 
використання робочого часу для всіх категорій робітни-
ків застосовується два показники: середня кількість днів, 
відпрацьованих одним робітником (тривалість робочого 
періоду) і середня тривалість робочого дня (зміни).

Тривалість робочого періоду, у днях, залежить від 
кількості вихідних і святкових днів, кількості днів тим-
часової непрацездатності, кількості днів відпусток, не-
явок на роботу з дозволу адміністрації, прогулів тощо.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника зале-
жить від нормативної величини встановленого робочо-
го тижня, часу простою протягом робочого дня (зміни), 
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неповного робочого дня (скорочений робочий день, 
тиждень), часу інших скорочень робочого дня, перед-
бачених законом.

Кількість годин, відпрацьованих в середньому од-
ним робітником, є інтегральним показником, який ха-
рактеризує загальну величину ефективного фонду робо-
чого часу одного робітника.

Фонд робочого часу визначається за формулою (1):
     ФРЧ = Ч ∙ Д ∙ Т, (1)

де      ФРЧ – фонд робочого часу;
Ч – чисельність робітників, чол.;
Д – кількість днів, відпрацьованих робітником у 

середньому за досліджуваний період, днів;
Т – середня тривалість робочого дня, год.

Важливо відмітити, що на фонд робочого часу впли-
вають ряд факторів, тому далі необхідно розраху-
вати фонд робочого часу під впливом факторів: чи-

сельності працівників, середньої кількості відпрацьованих 
аудитором днів та середньої тривалості робочого дня.

Наступним результативним показником, що допо-
магає оцінити ефективність роботи відділу внутрішньо-
го аудиту, є показники продукту.

Показники продукту використовуються для оцінки 
досягнення поставлених цілей. Показниками продукту є, 
зокрема, обсяг проведеної аудиторської роботи чи нада-
них послуг у реалізації виконання посадових обов’язків, 
кількість користувачів результатами аудиту тощо.

У даному випадку доцільно аналізувати кількість за-
стосованих процедур та кількість виявлених порушень.

Показники ефективності залежно від напрямів, 
що виконуються в ході аудиторської діяльності, можуть 
характеризувати економність, продуктивність та ре-
зультативність проведеної відділом роботи.

Економність характеризує затратну ресурсну сто-
рону ефективності. За цим критерієм витрати мають 
бути мінімальними. Економність можна розглядати як 
витрати трудових ресурсів на одиницю результативного 
показника.

Продуктивність праці вимірюється відношенням 
обсягу виконаної роботи до затрат праці (середньооблі-
кової чисельності персоналу). Залежно від прямого або 
зворотного відношення маємо два показники: виробі-
ток і трудомісткість.

Виробіток – це кількість виконаної роботи за оди-
ницю часу або кількість завдань, яка припадає на одно-
го середньооблікового працівника або робітника за рік, 
квартал, місяць. Він вимірюється відношенням кількості 
виконаних завдань до величини робочого часу, витраче-
ного на його виконання. Розрізняють показники виро-
бітку залежно від одиниці виміру робочого часу: виробі-
ток на одну відпрацьовану людино-годину – годинний; 
виробіток на один відпрацьований людино-день – ден-
ний; виробіток на одного середньооблікового працівни-
ка – річний (квартальний, місячний).

Трудомісткість – це показник, який характеризує 
затрати часу на одиницю виконаної роботи (тобто зво-
ротна величина виробітку).

Результативність праці – це показник досягнен-
ня певного результату. Такі показники можна отримати 
з основних технологічних звітів бюджетної установи 
або автоматизованих контролюючих систем. До таких 
показників можна віднести: заробітну плату за місяць, 
середні тижневі витрати часу, виконані завдання/обся-
ги за місяць, кількість помилково виконаних завдань, 
швидкість виконання доручень, рівень задоволеності 
користувачів інформації, оцінку рівня дисципліни, оцін-
ку дотримання термінів, суму виявлених порушень, змі-
ну витрат на преміювання працівників тощо.

Значення кожного з показників будуть покладені в 
основу рейтингового оцінювання діяльності працівни-
ків відділу внутрішнього аудиту.

Таке оцінювання доцільно проводити за допомо-
гою коефіцієнтів: коефіцієнт вартості однієї годи-
ни роботи співробітника (розраховується як від-

ношення обсягу заробітної плати до тижневих витрат, 
помножених на 4 для приведення до місячного вигляду); 
середні тижневі витрати часу; виробіток за день – части-
на виконаних завдань за робочий день. Знаходиться як 
відношення показника обсягу виконаної роботи, помно-
женого на 7 для переведення тижневих даних до денних, 
до середніх витрат часу за тиждень; частка завдань для 
перевиконання (може бути виражена у відсотках). Роз-
раховується як відношення кількості помилково викона-
них завдань до обсягу виконаної роботи; швидкість ви-
конання доручень та робіт – відношення середніх витрат 
часу до кількості виконаних завдань; коефіцієнти оцінки 
рівня дисципліни та дотримання термінів; коефіцієнт 
опосередкованої частки участі в сумі виявлених пору-
шень (відношення добутку суми виявлених порушень та 
виконаних завдань співробітника до загальної кількості 
виконаних робіт, ділене на суму виявлених порушень); 
коефіцієнт опосередкованої частки участі у зміні витрат. 

Після розрахунку зазначених коефіцієнтів необ-
хідно визначити ваги коефіцієнтів за умов, що відно-
шення вагомості між ними 4 : 4 : 2 зі ступенем спадання 
вагомості. 

Далі доцільно провести розрахунок інтегрованого 
показника результативності праці аудитора. За резуль-
татами такого розрахунку можна оцінити результатив-
ність праці працівників відділу внутрішнього аудиту та 
прийняти одне з таких рішень:

 якщо висока результативність (значення інте-
грованого показника результативності праці 70 
і більше), працівника вигідно тримати;

 якщо достатня результативність (значення ін-
тегрованого показника результативності праці 
50 – 69) – можна тримати працівника, але слід 
намагатися виявити причини, що заважають 
працювати більш результативно;

 якщо результативність нижче достатньої (зна-
чення інтегрованого показника результативнос-
ті праці 30 – 49), працівника можна тримати для 
виконання таких завдань, що добре контролю-
ються і результати однозначно перевіряються;

 якщо низька результативність (значення інте-
грованого показника результативності праці 
менше 30), то слід відмовитись від працівника.
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підхід з оцінки ефективності функціонування внутріш-
нього фінансового контролю, що базується на оцінці ре-
зультативних показників діяльності внутрішніх контро-
лерів (показників затрат, показників продукту, показни-
ків якості та показників ефективності). Представлений 
науково-методичний підхід дозволяє не лише виявляти 
слабкі місця в роботі внутрішніх аудиторів, а й дає змогу 
контролювати якість роботи працівників відділу та вчас-
но приймати рішення щодо подальшої співпраці з ними.

Як напрямок подальших досліджень можна вказа-
ти на необхідність розробки засад законодавчого врегу-
лювання процедури оцінки ефективності функціонуван-
ня внутрішнього фінансового контролю в бюджетній 
установі.                      
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